
Zápis z 8. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 22. 9. 2020, Kafé 133

Přítomní členové: Ing. Kateřina Kondýsková – odborný garant

PaedDr. Dagmar Nejedlá

Ing. Petra Čejková

Mgr. Hana Štůlová

Mgr. Otto Ondráček

Mgr. Lenka Šmardová

Omluvení členové: Mgr. Lenka Moravcová, Mgr. Martina Skalníková

Hosté:

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

24.11.2020, 15:00

M&A Bu Cafe (Maršovice 100, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Seznámení s programem schůzky, administrativa

2. Zhodnocení aktivit jednotlivých PS a schvalování doporučených aktivit

3. Termín další schůzky

1. Program schůzky, administrativa

Na zahájení  8.  setkání  pracovní  skupiny Ing.  Kateřina  Kondýsková přivítala  a  seznámila

s programem  schůzky  všechny  členy.  Následně  proběhlo  omluvení  nepřítomných  členů

skupiny  PS  Financování,  podepsání  výkazů  práce,  nových pracovních  smluv  a  prezenční

listiny.

Z důvodu  časového  vytížení  nebude  na  vlastní  žádost  nadále  členkou  PS  Financování

Mgr. Martina  Skalníková.  Na  její  místo  se  přesune  PaedDr.  Dagmar  Nejedlá,  která  byla
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doposud  hostem.  Zájem  být  členem  finanční  skupiny

projevil i nový ředitel 2. základní školy, Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

Vzhledem  k stávající  situaci  a  preventivním  opatřením  v souvislosti  s šířením  epidemie

koronaviru,  byla  velká  část  aktivit  pozastavena,  přesunuta  na  náhradní  termín  anebo

v některých případech i zrušena. 

2. Výstupy pracovních skupin a schválení jednotlivých aktivit

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Aktivity schválené/probíhající:

- LOGIMO 1 –  aktivita  běží  a  bude trvat  do konce března,  jednotlivé školy se

přihlašují.  Olympiáda  proběhne v jednotlivých školách  a  nejlepší  týmy z každé

kategorie budou odměněny cenami v hodnotě 2.000,- na školu. Zodpovídá: Eva

Ficová. Realizace přesunuta na podzim, některé školy nestihly zrealizovat.

- Škola hrou – vzhledem k epidemiologické situaci lektorka nabízí možnost on-line

webináře (možný termín v říjnu). Zjišťují se podmínky. Již schváleno 10.000 Kč.

- Deskové hry – Hra za hru – soutěž bude probíhat od listopadu 2020 do května

2021, zvlášť pro kategorii I. a II. stupeň ZŠ. Již schváleno 10.000 Kč.

Semináře:

- Mozkohrátky  –  proběhnou  v pátek  23. 10.  a  v sobotu  24. 10.  dopoledne

v kulturním domě v NMnM. V sobotu bude probíhat i rodinný festival Malý svět.

Již schváleno 8.000 Kč.  

- Diferenciovaná výuka matematiky - pro pedagogy 2. stupně. Termín 3. 11. 2020.

Kapacita 20 osob. Již schváleno 14.000 Kč.

Ke schválení:

1) Soutěž ve stavění Merkuru

Soutěž pro žáky II. stupně ZŠ, termín konání jaro 2021 (únor – konec května). 

Cena: 25.000 Kč za celkem 5 stavebnic
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STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 45.000 Kč PS

pro financování se domluvila na navýšení počtu stavebnic na 9 ks.

2) Tvorba výukových a učebních materiálů – Sdílení dobré praxe

Workshop pro učitele ZŠ v ZŠ Bobrová. Kapacita 20 lidí. 

Cena: 2.975 Kč (materiál 2.000 Kč, lektorné za 5 hodin 975 Kč)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 2.780 Kč 

(materiál 2.000 Kč, lektorné za 4 hodiny 780 Kč)

3) LOGIMO 2

Pokračování logické olympiády LOGIMO 1, druhé pololetí školného roku 2020/2021. 

Cena: 10.585 Kč (odměny pro žáky 10.000 Kč, lektorné za 3 hodiny 585 Kč)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 10.780 Kč 

(odměny pro žáky 10.000 Kč, lektorné za 4 hodiny 780 Kč)

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Aktivity schválené/probíhající: 

- Noc literatury – přesunuto na 7. 10. 2020

- Pojď se mnou do knihovny – v realizaci

- Hanin kufřík

Ke schválení:

1) Hanin kufřík – aktivita probíhá

Cena:  navýšení o 1.500 Kč 

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO
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PS pro financování doporučuje udělat obdobnou aktivitu
s jinou knihou i pro 1. stupeň ZŠ. Mgr.  Otto Ondráček doporučuje vzít si tip na knihu ze
strany kantorů.

2) Pojď se mnou do knihovny – pokračování v aktivitě vzhledem ke kladnému ohlasu

na videopozvánky do knihovny

Cena: 3.000 Kč v podobě poukázek

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

3) Noc literatury  – doplnění rozpočtu o lektorné (pro každého lektorné za 3 hodiny

čtení + 2 hodiny přípravy), občerstvení

Cena: 5.875 Kč (lektorné celkem 4.875 Kč, občerstvení 1.000 Kč)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 6.175 Kč (lektorné celkem 4.875 Kč, občerstvení

1.000 Kč, plakáty 300 Kč – doplněno na základě ústní žádosti Mgr. Lenky Šmardové) 

4)  Sdílení dobré praxe – Zážitková angličtina – kurz možný již od konce října

Cena: 20.000 Kč

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 20.000 Kč; v případě dostatečného zájmu o kurz

automaticky uvolněno dalších 20.000 Kč (celkem 40.000 Kč)

PS pro financování žádá nejprve zjistit zájem ze strany učitelů. Pokud bude dostatečný zájem,
uvolňuje skupina finanční prostředky pro dva kurzy – jeden kurz pro 1. stupeň ZŠ, druhý kurz
pro 2. stupeň ZŠ.

5) Sdílení dobré praxe – Čtenářská gramotnost 

Cena: 2.360 Kč (lektorné 1.560 Kč, občerstvení 800 Kč)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

PS pro financování žádá o prověření, zda se nejedná o křížové financování.

6) Logopedická  přednáška  pro  rodiče  předškolních  dětí  –  podzim  2020,

Mgr. Martina Křivková z SPC Jihlava

Cena: 1.910 Kč (lektorné 1.560 Kč, občerstvení 200 Kč, cestovné 150 Kč)
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STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

PS FIN navrhuje, aby nebyl v názvu přednášky důraz na předškolní děti, ale na to, že se jedná

o přednášku pro veřejnost/rodiče NEJEN předškolních dětí.  Padl návrh přednášku vhodně

propojit s medailonky do knihovny.

7) Literární tvorba – prosinec 2020 – březen 2021

Cena:  13.875  Kč  (celkové  lektorné  4.875 Kč,  občerstvení  1.000 Kč,  ceny

8.000 Kč)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

8) Cvičení mozku pro klienty DPS – podzim 2020 – jaro 2021

Cena: 1.000 Kč (materiál)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

PS pro financování navrhuje doplnit rozpočet i o odměny pro děti (nejlépe v podobě nějakého

zážitku).

Rozpracováno

- Listování – projekt přesunut z důvodu epidemiologické situace na jaro 2021

- Rozvoj čtenářské gramotnosti/kritického myšlení – kurz paní Šafránkové

PS volná

Aktivity schválené/probíhající:

- Workshop  se  sochařem  Patrikem  Vlčkem  -  kvůli  epidemiologické  situaci

ODLOŽENO

Ke schválení

1) Floristika  –  Spolupráce  s DPS,  vzájemné  propojení  generací,  i když  kvůli

epidemiologické situaci pouze distanční formou. 

Cena: 11.000 Kč (materiál 7.000 Kč, keramická hlína 4.000 Kč)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 12.000 Kč 
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(materiál 7.000 Kč, keramická hlína 5.000 Kč)

PS pro financování prosí PS Volnou o zvážení a doplnění informace, kolik bude placených

výpalů.

2) Mezigenerační tematický kvíz – sklářský, neděle 11. 10. 2020 v KD NMnM

Cena: 21.200 Kč

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

3) Perličkové ozdoby od firmy Rautis

Cena: 35.700 Kč (materiál na perlové hvězdy 32.400 Kč (1.200 Kč za set / 27

setů, školení od paní Karbusické 3.300 Kč)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 35.700 Kč; 

    Finanční podpora výroby čertích hlaviček v rámci dílniček na

Mikulášských černohrátkách byla ZAMÍTNUTA.

4) Mezigenerační  vaření  napříč  generacemi  –  téma  MÁK  –  neděle  8. 11. 2020

od 14 do 18 hodin v KD NMnM

Cena: 28.000 Kč

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

Rozpracováno:

-  Využití kiosků v obcích v rámci DPS

PS pro rovné příležitosti 

Aktivity probíhající:

- Popálky – prevence úrazů popálením pro 1. stupeň ZŠ, aktuálně se domlouvají

podzimní termíny

- Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ – termín pro ZŠ Leandra Čecha se

přesouvá na jaro 2021
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- Když Alenka stůně – přesun termínů

Aktivity ke schválení:

1) Film  v síti –  tři  varianty  filmu  (12+,  15+  a  18+)  –  Verze  18+  v KD  NMnM

6. 10. 2020 v 19 hodin; další verze 19. 10. 2020 v 16 hodin (12+) a  v 18 hodin (15+)

Cena: 5.000 Kč za obě verze filmu + lektorné pro diskutující

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 5.000 Kč

PS FIN prosí PS pro rovné příležitosti o vyčíslení nákladů na lektorné pro diskutující.

2) Preventivní film Abstinent 

Cena: 1.990 Kč

STANOVISKO PS FIN: NESCHVÁLENO

PS FIN prosí o případné zhlédnutí filmu a doporučení jeho vhodnosti a přínosu. Jedná se

o nový, neznámý film. Distribuce filmu pro školy je  pod záštitou BESIP.

Rozpracováno:

- Workshopy – „Jak nevyhořet“ – Mgr. Martin Pírko

- „Stres, relaxace, jak prožít spokojený život a jak se nezbláznit v profesi učitele“ -

Dr. Lidmila Pekařová

- „Relaxační techniky nejen při výuce“

V Novém Městě na Moravě, 4. 10. 2020

Vypracovala: Ing. Petra Čejková
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